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Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? 

Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, 

negatív programok, babonák, negatív karmák vannak... Minden hasznos tudás kiszűrését jelenti a múltból és a szükségtelen 

terhek elengedését. Azt jelenti, hogy azt nézed, hogy mit kell megtenned, azért, hogy megtisztítsd és megtanuld ezt az 

életedet a mostban, azért, hogy egy pozitív jövőt teremts. Ennek az életnek a megélését jelenti és nem az elmúlt életekbe 

ragadást jelenti, amik a traumatikus tapasztalataikkal blokkolnak téged. A jelenben élés minden szennyeződés megtisztítását 

jelenti a múltból, ami felfrissíti és megtisztítja a "merevlemezedet", hogy új és jobb tapasztalatokra tegyél szert, azért, hogy 

fejlődj és egészséges maradj. A piszkos kancsó (test/elme) kiürítését és tiszta vízzel (bölcsesség/magasabb tudatosság/fény) 

való megtöltését jelenti. 
 

Kérdés: Minden lélek azonos korú? Miért fejlettebb néhány, mint mások vagy csak néhány több tapasztalat után kutat mint mások? 

Válasz: Nincsenek "öreg" lelkek. Minden lélek egyidős. De vannak lelkek, amelyek több tapasztalattal rendelkeznek, mivel 

gyorsabban tanulnak és több leszületésük van magasabban fejlett bolygókon. Aztán vannak lelkek, akik lassan tanulnak és 

kevesebb tapasztalatuk van magasabb szintű bolygókon. A legtöbb lélek a Földön "lassú tanuló" és mindig Föld-szerű 

bolygókra születnek le. Meg kell tanulniuk az élet egyszerű alapjait, mielőtt le tudnának születni magasabb dimenziókba. A 

legtöbb ember a Földön túl sok egóval rendelkezik, arroganciával, negatív energiával és elszalasztják megtanulni az élet 

egyszerű alapjait, úgy mint jóakarat, szeretet... de mindenről beszélek a videóimban. 
 

Kérdés: Szeretnék egy férfit az életemben, de valaki olyat, akinek az enyémhez hasonló rezgése van, mert egész életemben 

boldogtalan voltam egy férfival, aki nem spirituális. Hogyan találhatnék egyet, akivel az egész életemet igaz szeretetben és 

spiritualitásban tölthetem el? Mivel a férfiak általában dohányoznak, csak sex vagy pornófilmeket néznek, alkoholt isznak, 

stb... Én nem viselem el ezt, mert fénymunkás vagyok. Nem találtam meg Franciaországban. Kérem mindenki segítsen. 

Válasz: Fénymunkások mindenhol vannak. Be fogsz vonzani egyet, amikor az idő és az energia megfelelő. Figyeld a gondolataidat 

és, hogy mit programozol. 
 

Kérdés: Azt mondod, hogy a spirituális emberek soha nem vonzanak másokat, mert fejlett a szívük és nincs egójuk, féltékenységük 

vagy gyűlöletük. Én minden számára teremtek energiákat. De nem tudom, hogy valóban spirituális, vagy spirituális 

érdeklődésű vagyok-e? Honnan tudhatom? Spirituális akarok lenni. 

Válasz: A Földön vagy azért, hogy magadtól tanulj. Magadtól akarod elsajátítani ebben a fizikai dimenzióban. Folytasd a 

jócselekedeteket és tudni fogod magadtól egy napon, hogy milyen szinten vagy. Mindenki keresztülmegy ezen a leckén. Ez a 

spirituális fejlődés része. 
 

Kérdés: Jobban muzikálisabbá és spirituálisan fejlettebbé váltam, nehéz arra vágynom, hogy gonosz dolgokat tegyek. Olyan boldog 

vagyok azért, hogy ilyen messze eljöttem. Úgy érzem, hogy valami fontos dolgot kell tennem ebben az életben, ami részben 

feltárult az elmúlt események hatására, amiket rossznak gondoltam, amikor azokban az állapotokban voltam. Úgy érzem van 

egy fontos küldetés, amit teljesítenem kell és valmit kellene tennem a zenével. Tervezem, hogy erre meditáljak, de 

szeretném kikérni a véleményedet ha tehetem erről a fontos küldetésről. 

Válasz: Mindenkinek van egy életterve mielőtt leszületik. Azok, akik összhangban vannak a Forrással (a szeretettel és a fénnyel), az 

életterveiket élik. Ha tudnak róla, ha nem. 
 

Kérdés: Mit kellene tennem, hogyha nagyon-nagyon bonyolult meghatároznom a céljaimat vagy megtudni az életem célját? 

Válasz: A válasz már a 15 videómban van, a régi hozzászólásaimban és a YouTube csatornám bal oldalán: "Az élet a szeretetet a 

szívben és a spirituálissá válást jelenti". A szívbéli szeretettel való élet és ezen energával, több pozitív dolgot fogsz aktiválni 

az életedben. Új ajtókat fogsz kinyitni és új utakat magad számára. 
 

Kérdés: Jó dolog sokat gondolni a múlt hibáira? Mindig feljönnek az elmémben és próbálok pozitívan gondolkozni vagy pozitív 

dolgokat gondolni helyettük minden alkalommal... 

Válasz: Igen, jó dolog gondolni rájuk, azért, hogy tanulj az elmúlt helyzetek leckéiből és kiszűrd a bölcsességet belőlük. 
 

Kérdés: A jövő a vég nélküli lehetőségek összessége, ami minden pillanatban változik a gondolatainkkal, igaz? Mindannyiunknak 

van egy végzete, igaz? Van egy kozmikus "adatbázis", ahol minden el van mentve és dokumentálva, igaz? Hogyan van a 

szabad akarat (szabad választás) az életben, ha minden, ami az életben jön, már meghatározott? Ha a jövő a vég nélküli 

lehetőségek, hogyan létezhet végzet? Minden amit csinálni, gondolni fogunk előre meghatározott? Ellentmondásosnak 

hangzik. 

Válasz: Nincs ellentmondás. Magadnak kell felépítened egy élettervet és a szabad akaratoddal a Földön, megvan a szabad 

választásod, hogy kövesd az eredeti tervedet, hogy fejlesz magadat, vagy eltéríted magadat és gátolod a tanulásban. Ahogy a 

videóimban mondom, minden bolygó egy iskola, hogy tanulj és fejlődj. Néhány lélek gyorsan tanul és néhány lassan tanul. 

Ez minden lélek szabad akarata. 
 

Kérdés: 1. Mit gondolsz a "viszonzatlan szerelemről" két személy között (féri és nő)? Miért történhet ez meg? 

2. Említetted azt, hogy a viszonzatlan szerelem egy tanulási lecke, hogy növekedj szellemileg. Tehát, helyes ha azt mondom, 

hogy az az ember nem egy lélektárs? 
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Válasz: 1. Ez egy tanulási lecke, azért, hogy növekedj szellemileg. 

2. Igen. 
 

Kérdés: Olyan keményen próbálok megszabadulni önmagam "egó"jától. A szemeim szélesre tárva, befogadó vagyok arra, amit 

mondasz és olyan igaznak cseng, olyan jól hangzik... Mindig tudtam, hogy több van az "élet"ben, mint amit gondoltunk... De 

az egóm az utamba kerül néha. Hogyan hagyhatnám el ezt az akaratlan automatikus választ bizonyos helyzetekben? 

Megértem azt, hogy ez "én" vagyok, aki megengedi a saját reakcióimat... Hogyan tudom megállítani? A meditáció segíteni 

fog az utamon? "Találkozhatok" veled egy meditációban? Vagy más lényekkel? Úgy érzem, hogy nyitott vagyok és 

elfogadnék iránymutatást. 

Válasz: Minden amire szükséged van, az az, hogy edzed magad. Ha egy régi negatív program van benned, ami egész életedben 

működött, akkor nagyon nehézzé válhat. Egy meditáció egy nap nem lenne elég, hogy megszabadulj azoktól az energiáktól. 

Meditálnod kell és dolgoznod magadon sokáig, amíg le nem darálsz minden régi réteget. Néhány embernek hónapok, 

néhánynak évek kellenek. Ez egy fejlődési folyamat. 
 

Kérdés: Amikor az embereknek van jó és rossz oldaluk és van valami, ami segíteni akarja őket mert spirituális, azt mondják, hogy a 

dualitás az emberi létezés része. Szükséges azért, hogy meglegyen az egyensúly. Tehát, mindig az van, hogy nem számít 

fejlődni és találkoztam emberekkel, akik azt mondták, hogy a dualitás az egész Univerzumban létezik. Jó/gonosz, 

magasabb/alacsonyabb, pozitív/negatív, anyag/antianyag, karma... Ha a lét egységes, hogyan magyarázod a negativitást 

Univerzumszerte? Vagy a lét kozmikus energiája aszerint meghatározott, hogy hogyan használják? 

Válasz: Minden a létben egy fejlesztés és fejlődési folyamat. Nem tudsz negativitást találni az evolúció magasabb szintjeiben. A 

magasabb dimenziókban, minden harmóniában és szeretetben van. Az alacsonyabb dimenziókban van negativitásod, azért, 

hogy megtanulj nem negatívnak lenni. 
 

Kérdés: Mit jelent az, amikor olyan nehezemre esik meditálni eleget és szeretetenergiában maradnom? Az egyetlen vágyam 

bekerülni a fénybe. Éppen felmondtam a munkahelyemen, azért mert láttam hogyan lopják el a pénzt az emberektől. A saját 

művészetemen akarok dolgozni, de miért olyan nehéz boldognak maradni mindig? Azért mert túl sok negativitás van 

bennem, vagy karmikus oka van, vagy csak azért, mert még nem állok készen? 

Válasz: Ahogyan a videóimban mondom: koncentrálj a megoldásra és ne a problémára. Irányítsd az energiádat arra amit akarsz és ne 

arra amit nem akarsz. 
 

Kérdés: Van egy helyes/spirituális iránya a spirális mozgásnak? Például az óramutató járásával megegyező pozitív spirituális energia 

és az óramutató járásával ellentétes pedig negatív energia, vagy nincs különbség? Azért kérdezem, mert néha amikor 

meditálok, azt érzem, hogy egy spirális formájú energia húz magába. Követnem kellene az óramutató járásával megegyező 

vagy ellentétes forgásirányt? 

Válasz: Az óramutató járásával megegyező a nyitó. 
 

Kérdés: Miért léteziknek a negatív entitások? Amikor minden az abszolút szeretet és az az egyetlen út? 

Válasz: Nos, ahogy a videóimban mondom, mi itt az alacsony dimenziókban, alacsony rezgéssel vagyunk, ahol a negativitás még 

létezik, a szabad akarat törvénye miatt. Minden léleknek van szabad akarata, hogy eldöntse, hogy jó, vagy negatív legyen. 

Minden léleknek saját tanulási és fejlődési sebessége van. 
 

Kérdés: Miért határoztuk mindannyian azt, hogy különbözőnek és elkülönülve jövünk azért, hogy tapasztaljuk és tanuljunk az 

alacsony és magas energiákat, ha egy tiszta fényből származunk? 

Válasz: Nos, ahogyan a videóimban mondom, a lélek minden tapasztalatot meg akar szerezni. A magasabb dimenziókban nem 

tudod, hogy mi az a negativítás. Csak akkor tudod megtapasztalni, ha alacsonyabb dimenzióba mész. De az nem azt jelenti, 

hogy meg kell ismételned néhány tapasztalatot újra és újra. Ha megtanulod a leckéket az életben, folytatni tudod új 

tapasztalatokkal és önmagad fejlesztésével. 
 

Kérdés: A teremtés (lét) egy energiarendszer, ami tud gondolkodni és cselekedni önállóan? Vagy ez minden tudatosság összessége, 

minden léleké és minden anyagé a kozmoszban, felépítve ezt a mennyiségű energiát, de alárendelve az előző 

paramétereknek? 

Válasz: Mindkettő helyes, mindkettő hatást okoz. 
 

Kérdés: A földönkívüliek, akik leszülettek a Földre (vándorok), folytatni fogják a tapasztalataikat a Földön, miután lezajlott az 

átalakulás vagy vissza fognak menni az anyabolygójukra a magasabb dimenziókba? 

Válasz: Minden lélek elhatározza, hogy a sok bolygó melyikére megy, a leckéiktől és a küldetésüktől függően. 
 

Kérdés: Mi a pontos oka a létnek és honnan ered mindez? Hogyan kezdődött minden és miért? 

Válasz: Ezt csak a lét tudja. 
 

Kérdés: Gregg Braden és David Wilcock... helytállóak? 

Válasz: Nos, meg tudod válaszolni magadnak. Az információ amit adnak... táplálja a lelkedet... vagy csak az intellektusodat, a 
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racionális elmédet? Ad valódi eredményt, amit használhatsz a lelked spirituális fejlődéséhez, vagy csak mint egy 

újságpapír... a racionális elmédet táplálja? 
 

Kérdés: Minden bolygón sok rezgésszint van a sok különböző fizikai és nem fizikai energiaállapotoknak? Sok különböző 

forgatókönyv van az egyes bolygókon, attól függően, hogy melyik rezgésben vannak? Ha igen, akkor ez megköveteli a 

párhuzamos világok elméletét, mint ahogyan Hugh Everett III. magyarázza? Amiben atomok és szubatomi részecskék 

találhatóak sokféle állapotban egyidejűleg és az az állapot csak akkor ismeretes ha megfigyelik? Azt jelentve, hogy 

végtelenszámú variációja van az életeinknek? 

Válasz: Igen, sok valóság van sok dimenzióban. 
 

Kérdés: Hogyan lehetséges tudnunk, hogy az élettervünkön belül vagy kívül vagyunk? 

Válasz: Minden válasz a videóimban van. Ha spirituálisan élsz és mindent úgy csinálsz, ahogyan a videóimban mondom, akkor 

összhangban élsz a léttel. Amikor összhangban élsz a léttel, a megfelelő energiád van és a megfelelő érzésed. Látod, hogy 

mit kell tenned az életben. Hallgatsz a lelkedre és követed az élettervet. Öntudatosan élsz. 
 

Kérdés: Mi a különbség a lélek és a Felsőbb-Én között? Mindig azt gondolom, hogy a Felsőbb-Én én a lélek, ellentétesen a 

programozott elménkkel, az egónkkal. Tudnál segíteni megérteni ezt? 

Válasz: A Felsőbb-Éned a kapcsa és a csatornája a lelkednek és a Központi Kozmikus Tudatosságnak. A Felsőbb-Én a lélek 

vágyaiból fakad. A Felsőbb-Én egy eszköz, ami kiterjeszti a lelket és képes teremteni valamit. Minden alkalommal amikor 

kapcsolódsz a lelkeddel, a Felsőbb-Éned vagy. 
 

Kérdés: Milyen nagy az Univerzum és a Galaxis? Méreteiben örökké nyúlik? 

Válasz: Az Univerzum folyamatosan terjeszkedik... 
 

Kérdés: Alaje, ha minden virágnak megvan a saját virágzási ideje, mi van azokkal akik még nem kezdtek el virágozni? Nem akarom 

feladni őket és mindent megteszek, hogy segítsek felébredni nekik. Fel tudok ajánlani segítséget és támogatást nekik, még ha 

nem is kérik, addíg, amíg nem sértem a szabad akaratukat? Azt érzem, hogy sok embert manipulált a rendszer és képtelenek 

informálódni. Ez megakadályozza őket, hogy informálódott módom válasszanak, ha virágoznak, ha nem. Ha ez az eset áll 

fennt, nem kellene a legjobbat adnunk, hogy segítsük és támogassuk ezeket az embereket, hogy lássák az igazságot (nem 

megsértve a szabad akaratukat)? 

Válasz: Azok, akik nem akarnak kivirágozni ebben az életükben, más életükben fognak. Ez pontosan az, amit a videóimban csinálok. 

Információt adok. De az embereknek kell elhatározniuk maguknak, hogy be akarják fogadni az információt a szívükbe, vagy 

sem. 
 

Kérdés: Alaje, ismered "Az Új Paradigma Kézikönyve" könyvsorozatot? George Green adta ki. Feltehetőleg a Plejádok adták neki és 

ingyenesen elérhető az interneten. Sok időt töltöttem az olvasásukkal és igazán szeretném hallani mit mondassz róluk. 

Válasz: Nos ez érdekes, de a véleményem szerint túl bonyolultan van megírva és az nem segít az embereknek. Az igazság mindig 

egyszerű és mindenki képesnek kell lennie megérteni azt. 
 

Kérdés: Mi az a mantra? 

Válasz: Ahogy a videóimban mondom, minden energia és minden rezgés. Gondolatok, szavak, színek, formák, fizikai anyag vagy 

finomanyag, minden energia. A mantrák szavak, amik segíthetnek megteremteni egy rezgést hanggal. De csak az érzelmeid 

és az energiáid szerint működnek. Tehát ha gyűlölettel telített vagy, akkor be tudsz vonzani alacsony szintű asztrális 

entitásokat. 

Néhányukat földönkívüliek adták át az ősi időkben, néhányukat a fény oldala közvetítette, néhányukat a sötét oldal és a 

legtöbbjük az emberek által az idők során megteremtett babona. Még az éneklés is mantra. Ha egy szerető szövegű dalt 

énekelsz, akkor szeretetenergiát teremtesz. Ha negatív szövegű dalt énekelsz... találd ki mit teremtesz. Ezért mondom a 

videóimban, hogy ne hallgass negatív, sötét, agresszív zenét. 
 

Kérdés: Alaje, mik a fekete lyukak? Valóban léteznek? Köszönöm, szeretet és fény. 

Válasz: A fekete lyukak átjáró ajtók vagy csillagkapuk más dimenzióba. 
 

Kérdés: Igaz az, hogy mindenkinek van egy vagy több őrangyala, aki felügyel rá? Elő tudjuk idézni, hogy egy magasabbat 

szerezzünk? 

Válasz: Amit az emberek a Földön "őrangyal"nak hívnak, az csak a Felsőbb-Én, ami mindenkinek van. 
 

Kérdés: Hello Alaje, hogyan tudjuk meg az élettervünket? 

Válasz: Nézz bele a mindennapi életedbe és a jelekbe az életedben. 
 

Kérdés: Úgy értem mindenkit szeretnünk kéne egyenként, de hagyni kellene azt az embert/dolgot/állatot, hogy megöljön téged, mert 
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az Isten teremtménye? Vagy öld meg önvédelemből, hogy megvédd valaki vagy a saját életedet, mert szereted azt a személyt 

és értékes az életed számára? 

Válasz: Csak azért mert spirituális vagy, az nem jelenti azt, hogy engedélyezed másoknak, hogy bántsanak téged. Jogod van 

megvédeni magadat. 
 

Kérdés: Tehát a személyes lélek-tudatosságom mindig ott volt és mindig ott is lesz? Lehetséges, hogy néha nincs egységben a 

Központi Tudatossággal? Ez különböző érzés? 

Válasz: Ahogy a videóimban mondom, mindannyian kapcsolatban vagyunk a Kozmikus Központi Tudatossággal. Mindannyian a lét 

részei vagyunk. Az egyetlen dolog amit érzel, az egységed a léttel. 
 

Kérdés: Mindenkinek élnie kell, de egyúttal el is akarja érni a céljait, amiket a leszületése előtt meghatározott. De mi van akkor, ha a 

felemelkedés nem veszi figyelembe az életcélt? Akkor is fel tudunk emelkedni, mert általában az is csak a választás 

szabadsága lenne? 

Válasz: Ahogyan a videóimban mondom, mindenkinek megvan az ideje, hogy mikor akar megtanulni valamit, vagy, hogy mikor fog 

egy magasabb szintre fejlődni. Sok élet van, sok bolygón. Személyesen határozol, hogy mikor állsz készen a tudatosságbeli 

váltásra. Az olyan dolog mint a "felemelkedés" nem létezik. Sok "felemelkedésünk" van, mivel mindig egyre fejlettebb vagy 

és mindig van valamit tanulni. A Föld bolygó nem az egyetlen, ami átalakuláson megy keresztül. Minden bolygó sok 

átalakuláson megy keresztül. 
 

Kérdés: Hello Alaje, milyen volt találkozni a Felsőbb-Éneddel? Mit éreztél? Gondoltál?  

Válasz: Szeretetet. 
 

Kérdés: Milyen volt neked Alaje, amikor először felébredtél? Mikor tudtad, hogy tudod? Lassú folyamat volt, sok kis ébredéssel? 

Válasz: Ez egy sok életen át tartó folyamat. Nem valami, ami egy nap alatt jön. 
 

Kérdés: Alaje, nagyon szeretem a feleségemet és a gyerekeimet. Amikor eljön az idő, mindannyiunknak fejlődnünk kell. A kérdés, 

amim van, az a családom tudatosságról szól. Mi van akkor, hogy ha a feleségem egy kicsit sem akarja megérteni az 

információidat. Ami a számára leginkább zavaró dolog lesz, az az igaz információ Istenről. A szíve telített szeretettel és a 

családommal akarok maradni, amikor eljön a felemelkedés ideje. 

Válasz: Mindenkinek megvan a saját tudatossági szintje és a saját tanulási ideje és sebessége. Minden virág különböző időben 

virágzik. A valódi önmagad, a lelked, tudja mit kell mindenkinek megtanulnia. Az alacsonyabb szintű önmagadnak, a 

racionális elmének a Földön, legtöbbször más kívánságai vannak. De amikor el kell hagynod a fizikai testet, a lélek, az igazi 

önmagad, tudja, hogy mi a legjobb és mi a következő dolog, amit meg kell tanulnia. 
 

Kérdés: Alaje, úgy tűnik, hogy van kinnt jó információ a felemelkedésről, de sokuk pénzt kér érte... számomra ez helytelen. Úgy 

értem, a tudásnak mindenki számára elérhetőnek kellene lennie, azért, hogy a lelkek azonnal felébredjenek. Tehát ez a sötét 

oldal egy újabb illúziója? 

Válasz: Nos, ennek az információnak ingyenesnek kellene lennie. De ha valaki egy szemináriumot csinál egy másik országban, 

fizetnie kell az utazást, a kibérelt helyiséget, a szállást és az autózást... Tehát a szeminárium teljes költségének mindenki 

által megfizethetőnek kellene lennie és egy időben elegendőnek, hogy kifizessük az utazás számláit. De ha valakinek saját 

helyisége van, akkor nem kellene pénzt kérnie a belső fejlesztésért. Csak ha valaki adományozni akar szabadon. Az egy 

ajándék, egy formája a jó energiának, amit valaki ad neked. 
 

Kérdés: Nem tudom, hogy mit értessz galaktikus ember alatt. Ez egy ember, aki a Galaxisban él és többnyire ott utazgat? 

Válasz: Igen, él és keresztülutazza a Galaxisokat spirituális tudatossággal. Azok, akik a léttel működnek együtt. 
 

Kérdés: Szia Alaje, csak meg akartam osztani valamit és szeretném ha megosztanád, hogy mit gondolsz róla (ha igazam van, vagy ha 

tévedek). Az van, hogy épp felkeltem és felismertem a "harmóniában lenni a léttel" igazi jelentését és a "nem erőltetni" 

jelentését, hogy soha ne eröltessünk semmit és éppen ezért mindennek a maga útján kellene haladnia. Amikor nem erőlteted, 

hogy harmóniába legyél a léttel.  

Válasz: Igen, soha nem jó dolog semmilyen túlzásba esni vagy szélsőségeset tenni - a legjobb az arany középút. 
 

Kérdés: Helló Alaje, csak egy kérdésem van a valóságomban, amit teremtettem. Most már több, mint egy éve követlek és 

megtanultam kitisztítani a belső gátjaimat. Köszönet a videóidért. Szintén a pozitív energiák megteremtésére koncentrálok, 

de mostanában félelemteljes gondolatokba ragadva találom magam. Tudom, hogy hogyan engedjem el őket, de valahogy 

ezek gyorsabban megvalósulnak az életemben, mint a pozitív energiák. Tehát, azon töprengtem, hogy ezen gondolataim és 

az érzéseim, miért valósulnak meg gyorsabban, mint a pozitívak? 

Válasz: A válasz már a videóimban van. Légy óvatos azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatba kerülsz. Nézd meg a 

környezetedet és, hogy milyen energiák befolyásolnak. 
 

Kérdés: A Föld barátja, Alaje. Tudnál segíteni? Lenne egy kérdésem... Néhány hónappal ezelőtt találtam meg a honlapodat... 

februárban egy hölgy tűnt fel a szobámban. Nagyon magas és vékony volt, kb. 193-203cm. Beszélt hozzám és megöleltem. 
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Aztán leültünk az ágyam lábára egy kicsit... azt mondta nekem, hogy menjek aludni, én pedig elmentem az ágyba. A 

következő reggelen úgy éreztem, hogy a mennyországban vagyok... Ez úgy 3 hétig tartott... aztán akkor nagyon nehéz volt 

számomra. Egy egész köteg vallást áttanulmányoztam, hogy kitaláljam mi is történt velem... A vallások mind ember alkotta 

dolgok és hamisak. Aztán visszatértem a régi életutamhoz. Néhány este, amikor elmentem aludni, egy fekete szobába lettem 

behúzva, ahol normális és világító emberek voltak. Segítettek nekem keresztüljutni a fáradságos időszakon. Volt egy álmom. 

Mondtam, hogy adtak nekem egy lótuszvirágot. Első kérdésem: mi a lótuszvirág jelentése? Remélem, hogy neked, lesz egy 

könyved a lótuszvirág jelentéséről... 

Válasz: A lótusz jelentése egy álomban, vagy egy látomásban általában a csakrák egy szimbóluma. A spirituális nő kozmikus 

szeretetet adott neked, a Forrás energiáját. Az energiát, amiről mind a 19 videómban beszélek. 

 


